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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 12, 15 september 2016 

 
 

ZORGEN VOOR KINDEREN 

Voor veel vluchtelingen was het hard om te merken dat de 

uitgestoken handen niet overal spontaan en hartelijk 

aanwezig waren. Voor het AZC in Hoogeveen gold dat 

maar zeer beperkt. Vanaf de start is het gemeentebestuur 

positief en leidend geweest is de ambitie om dit ‘gewoon te 

doen’. Ook de besturen van Bijeen en PricoH hebben twee 

van hun scholen aangepast en ingericht voor deze 

doelgroep betreffende leerlingen de leeftijd 4-12 jr. Niet eenvoudig, afwisselend wat 

populatie betreft, moeizaam in communicatie, schrijnend in levensverhalen. Alle respect 

voor de leerkrachten die zich hiervoor inzetten. Inmiddels blijkt de instroom in Nederland 

stevig af te nemen; dat geldt ook voor het AZC en de scholen in Hoogeveen. Nu klinkt 

ook een ander Nederlands geluid: ‘Jammer! Het is zulk mooi werk.’  

Leon ’t Hart, bestuurscoördinator 

PERSONALIA 

 Per 1 september jl. heeft de afdelingscommissie Steenwijk benoemd als 

afdelingscoördinator mw. Jacobine Pilon. Hartelijk welkom in ons werkgebied! 

Jacobine zal op dinsdag en donderdag bereikbaar zijn op de locatie ’t Ravelijn: 

De Vesting 15, 8332 GL Steenwijk, T 0521-712500, j.pilon.stw@po2203.nl.  

 

AMBULANT BEGELEIDERS 

Per 01-08-2016 zijn diverse medewerkers met een nieuw dienstverband in de afdelingen 

gestart met hun ambulante ondersteuning. Soms nog gedetacheerd vanuit hun REC-

werkgever, maar inmiddels vaker in dienst van de afdeling of één van de besturen 

daarbinnen. Daarmee is voor SWV PO 2203 de ‘tripartite route’ afgesloten. Het bestuur 

heeft met instemming van de vakbonden voldaan aan de wettelijke verplichtingen. En 

het werk gaat door. Voor de betrokken medewerkers een goede start gewenst! 

 

AMBELT KIEST KOERS 

Het meerjarenbeleid van Ambelt stuurt aan op een overdracht van de vestiging Steenwijk 

aan het bestuur van RENN4. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de 

voorbereiding van een zorgvuldige overdracht van huisvestingszaken, personeel, 

expertise, enz.. Als dit naar wens verloopt zal de vestiging per 01-08-2017 zijn 

overgedragen.  

 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 

Per januari 2016 heeft het bestuur gekozen voor het SOP van Framework. De zes 

instructiebijeenkomsten in mei en juni werden goed bezocht. Directeuren en/of intern 

begeleiders zijn inhoudelijk en technisch goed op de hoogte van wat er van hen wordt 

verwacht: het invullen van de Diversiteitsmeter en de Expertisescan. Het bestuur vraagt 

de aanlevering van de gegevens betreffend schooljaar ’16-’17 in te vullen voor uiterlijk 

vrijdag 30 september 2016. 

Een aanvraag inloggegevens kunt u richten aan l.thart@po2203.nl. Bewaren a.u.b.! 

Na inloggen vindt u alle handleidingen onder het vraagteken, rechtsboven in het scherm.  
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GRIPPA 

De evaluatie van het digitaal registratiesysteem Grippa heeft geleid tot een advies tot 

verlenging. Stichting Bijeen zal de toepassingsmogelijkheden uitbreiden en met de intern 

begeleiders en Commissie Arrangeren verder uittesten, totdat ze het uit overtuiging 

durven aanbevelen aan alle medegebruikers in SWV PO 2203. In december 2016 wordt  

de uitkomst van ervaringen voorgelegd aan het bestuur. Bericht volgt.  

   

RAAD VAN TOEZICHT 

De concepten over de inrichting van een Raad van Toezicht voor SWV PO 2203 worden 

uitgewisseld tussen bestuur en OPR. Na vaststelling van deze documenten in een extra 

ALV en een noodzakelijke statutenwijziging is de beoogde startdatum van dit aangepast 

bestuursmodel 01-01-2017.  

 

AGENDA ’16-’17  

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

Bestuur  31 okt, 12 dec, 13 feb, 03 apr, 19 jun 

Coördinatoren 29 sep, 17 nov, 26 jan, 16 mrt, 18 mei, 13 jul  

OPR   26 sep, 24 jan, 12 apr 

ALV    19 apr 

CA-CT   wk 09 (H), 08 mrt (M), wk 11 (S) 

Comm Toewijzing volgens onderstaand overzicht 

 

Evaluatie van aflopende TLV’s per 31-07-2017:  week 09  afdeling Hoogeveen 

       week 10 afdeling Meppel (08 mrt) 

       week 11 afdeling Steenwijk 

*) aanvragen voor verlenging TLV worden in maart besproken; alle onderzoeks- en adviesaanvragen aan de CA 

worden voor 1 mei 2017 verzonden, waarna toetsing en toewijzing door de CT tijdig kan plaatsvinden. 

 
Colofon 

De Nieuwsbrief van Samenwerkingsverband SWV PO 2203 verschijnt elk kwartaal voor 

alle medewerkers aan de scholen van het samenwerkingsverband. 

Volgende nummer december  2016 

Inleverdatum kopij 2 december 2016 

Secretariaat  Schoolstraat 2b, 7921 AV Zuidwolde 

   T 0528 – 35 34 77 E info@po2203.nl 

periode aanvraag door CA uiterlijk 

te verzenden op: 

vergadering CT bericht van CT aan CA 

uiterlijk te verzenden op: 

02 07 oktober 2016 25 okt 28 oktober 2016 

03 11 november 2016 22 nov 25 november 2016 

04 09 december 2016 20 dec 23 december 2016 

05 20 januari 2017 31 jan 03 februari 2017 

 

 
06 17 februari 2017 07 mrt 10 maart 2017 

07 24 maart 2017 04 apr 07 april 2017 

08 21 april 2017 09 mei 12 mei 2017 

09 * 24 mei 2017 06 jun 09 juni 2017 

10 23 juni 2017 04 jul 07 juli 2017 
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